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RESUMO 

 

As infecções respiratórias agudas (IRA) são um complexo e heterogêneo grupo 
de doenças causadas por diferentes germes que afetam o aparelho 
respiratório. Estima-se que a maioria das crianças tem anualmente de 4 a 6 
episódios de IRA. Entre estas 2 a 3% evoluem para pneumonia, o que não 
diminui a gravidade dos dados, pois 80% das mortes por IRA são por 
pneumonia. Desta forma, as IRA representa uma das cinco principais causas 
de óbito nas crianças menores de 5 anos de idade, tendo efeito significativo 
atualmente, principalmente nos países menos desenvolvidos. Trata-se de um 
estudo de intervenção e atenção integral humanizada que será realizado na 
comunidade de Filadélfia, Polo Base Filadélfia pertencente ao DSEI Alto Rio 
Solimões, Município de Benjamin Constant, Amazonas Brasil com o objetivo de 
desenvolver ações educativas para aumentar os conhecimentos sobre as 
infecções respiratórias agudas. O universo serão os genitores das crianças 
menores de 5 anos da comunidade de Filadélfia, coincidindo com a amostra do 
projeto. O mesmo será feito em três etapas: diagnóstico, Atenção Integral 
Humanizada, intervenção e de avaliação.   

Com a aplicação deste projeto educativo se prevê melhorar os conhecimentos 
dos pais sobre as IRA e assim poder adotar medidas de prevenção, diminuir os 
ingressos por essa causa, reduzir os gastos em medicamentos e outros 
recursos logísticos assim como minimizar as complicações, considerando essa 
investigação como de alto impacto econômico e social. 
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RESUMEN EN ESPAÑOL 

 

Las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) son un complejo y heterogéneo 
grupo de enfermidades causadas por diferentes gérmenes que afectan el 
aparato respiratorio. Se estima que la mayoría de los niños tienen anualmente 
entre 4 y 6 episódios de IRA. Entre estas 2 a 3% pueden evolucionar para 
neumonía, sin interferir en la gravedad de los datos pues el 80% de las muertes 
por IRA se debe a las neumonías.  De esta forma, las IRA representan una de 
las cinco principales causas de muerte en menores de cinco año de edad, 
teniendo un efecto significativo actualmente, principalmente en los países 
menos desarrollados. Se trata de un estudio de intervención que será realizado 
en la comunidad Filadélfia del polo base Filadélfia, perteneciente al DSEI Alto 
Rio Solimões, município de Benjamin Constant, Amazonas, con el objetivo de 
desenvolver acciones educativas para aumentar los conocimientos sobre 
Infecciones Respiratorias Agudas. El universo estará constituido por los padres 
de los niños menores de 5 años de la comunidad de Filadélfia, coincidiendo 
con la muestra del proyecto. El mismo será realizado en tres etapas: 
diagnóstico, atención integral humanizada, intervención y evaluación.   

Con la aplicación de este proyecto educativo pretendemos mejorar los 
conocimientos de los padres sobre las IRA y así poder adoptar medidas de 
prevención, disminuir los ingresos por esta causa, disminuir los gastos en 
medicamentos y otros recursos logísticos así como minimizar las 
complicaciones considerando esta investigación como de alto impacto 
económico y social. 
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INTRODUÇÃO 

 

As infecções respiratórias agudas (IRA) são um complexo e heterogêneo grupo 

de doenças causadas por diferentes germes que afetam o aparelho 

respiratório.   

As IRA são igualmente difundidas ao redor do mundo, mas sua incidência das 

formas mais graves da doença como a pneumonia clínica (Bronquiolite e 

pneumonia), hospitalizações e óbitos, é diferenciada. Naturalmente nos países 

em desenvolvimento os casos de IRA são mais graves e em maior quantidade: 

estima-se que ocorram 0,29 episódios de pneumonia clínica em criança/ano, 

ou seja, 151,8 milhões de casos novos anuais (95% da incidência mundial 

ocorrem em menores de 5 anos); de 7 a 13% dos casos tem resultado de 

internação; e mais de 2 milhões evoluem para óbito. Desta forma, a pneumonia 

têm se tornado a principal causa isolada de óbito em crianças. As proporções 

de óbito por pneumonia possuem grande variável no que se trata de Sistema 

de saúde precário nos países menos desenvolvidos: variam de 12% nas 

Américas e Europa a 21% na África e Leste do Mediterrâneo.  

As IRA mais frequentes no nosso meio compreendem os resfriados comuns, 

Bronquiolite, faringoamigdalites, otites, sinusites, e pneumonias. Na maioria 

das vezes, tem etiologia viral, mas em alguns casos, especialmente na 

pneumonia, a presença de bactérias deve ser considerada, implicando 

antibioticoterapia.   

Os números de atenção médica para pacientes com IRA ultrapassa os 4 

milhões de pessoas anualmente. Assim como em Cuba, no mundo inteiro a 

IRA é um dos principais problemas de saúde, e se tornou a primeira causa de 

morbidade e motivos de consulta em pacientes com menos de 15 anos de 

idade. Estima-se que em torno de 25% do total de consultas, pelo menos 20% 

são para hospitalizações por IRA.  Já na Guatemala, a primeira causa dos 

óbitos em crianças é a pneumonia, sendo esta a patologia que causa os 

maiores motivos de consultas em serviços pediátricos.  

Em comparação com outros 15 países, o Brasil possui o maior número de 

casos por ano em crianças menores de 5 anos de idade com pneumonia. As 

taxas de mortalidade em menores de 5 anos no indígenas do Sul e Sudeste do 

país aumentaram significativamente. O risco de morte nessa população por 

IRA é maior do que as outras patologias. Cerca de 54,8 /1.000 crianças 

menores de 5 anos e 35,6 /1.000 menores de 1 ano morreram por essa 

doença, ou seja superam em 2,8 vezes e em 84,4% as taxas em comparação á 

média nacional.     
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No Rio Grande do Sul, as doenças respiratórias foram responsáveis por 20% 

dos cinco mil óbitos em menores de 5 anos ocorridos no ano 2000.      

A população indígena tem se tornado mais susceptível ás IRA, tanto que os 

índices de letalidade têm aumentado mostrando que essa doença tem 

adentrado o território indígena atingindo cada vez mais as pessoas.    

As doenças respiratórias envolvem uma gama de condições inflamatórias ou 

infecciosas podendo afetar qualquer ponto do sistema respiratório; o qual está 

sujeito a vários agentes infecciosos como vírus, fungos e bactérias.   

 No caso do resfriado comum, o Rinovírus é o agente etiológico mais 

prevalente, sendo responsável por cerca de 30-50% das infecções, enquanto 

Coronavírus é o segundo, respondendo por 10-15% dos quadros. Existem 

outros vírus causantes da doença como, Adenovírus, Influenza, Parainfluenza, 

Coxsackie, Vírus Sincicial Respiratório (VSR), Adenovírus e outros. A maioria 

das Faringoamigdalites (FA), cerca de 80% é de etiologia viral, os Adenovírus 

são os principais agentes causais, as bacterianas, porém são raras em 

crianças menores de dois anos, o Streptococcus beta-hemolítico do grupo “A” é 

a mais frequente. Dentre os agentes virais que causam otites media aguda 

mais importantes são os vírus sincicial respiratório, adenovírus e influenza A e 

B e, as bactérias são Streptococcus pneumoniae (pneumococo), que 

representa 40 a 50% dos casos, Haemophilus influenzae, cerca de 20% e 

Mortadela catarrais. A etiologia da Rinossinusopatia aguda bacteriana é 

semelhante ao da otite média aguda, apesar de que geralmente ocorrem após 

uma infecção viral das vias aéreas superiores, causa mais frequente, ou após 

uma inflamação alérgica. No caso das laringites a etiologia mais frequente é a 

viral (Vírus Parainfleunza), mas a epiglotites causada pelo Haemophilus 

influenzae tipo B, é que atingem mais as crianças entre os 2 e 6 anos de idade.    

A pneumonia é causada na maioria das vezes por vírus e/ou bactérias, as 

combinações mais comuns são Streptococus Pneumoniae e Vírus Respiratório 

Sincicial ou o primeiro com Mycoplasma Pneumoniae. Outros agentes são 

Staphylococus Aureus, a Clamídia, Haemophilus Influenzae e outros vírus 

como a Influenza, Parainfluenza e os Adenovírus.  

O período de incubação das IRA é curto, de 1-3 dias, o qual se deve 

principalmente a que o órgão branco da infecção é a mesma mucosa 

respiratória que serviu como porta de entrada. O contagio é por via aérea 

através das gotas de Pflügger ou por via direta mediante objetos contaminados 

com secreções. A infecção se estende a regiões vizinhas sem necessidade de 

passar através do sangue. A replicação do vírus numa porta de entrada aberta 

ao exterior poderia explicar seu alto contágio.   

Os fatores de risco para IRA são bem variados, sendo os principais: 
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 Desnutrição,  

 Baixa idade,  

 Baixo peso ao nascer,  

 Permanência em creche escolar,  

 Aglomerado populacional,  

 Episódios prévios de sibilos e pneumonia,  

 Ausência de aleitamento materno nos primeiros seis meses de vida,  

 Vacinação incompleta,  

 Variáveis socioeconômicas e ambientais (poluição atmosférica, 

exposição à fumaça). 

As co-morbidades associadas com a gravidade da doença, contribuem 

diretamente com o agravamento tornando as IRA fatal nesses casos.   

  As IRA encontram-se entre as doenças mais frequentes na população 

indígena, atingindo principalmente as crianças. Junto com as doenças 

diarreicas é a principal causa de morte em crianças menores de dois anos de 

idade. Um fator agravante é a desnutrição, muito frequente nas comunidades 

indígenas, a qual caminha de braços dados com a pneumonia e a diarreia na 

causa dos óbitos.  Outros fatores contribuem para que isso aconteça como, por 

exemplo, a existência quase na maioria de habitações coletivas, com 

aglomeração de pessoas, favorecendo a transmissão da enfermidade, a 

ocorrência de surtos epidêmicos de infecções respiratórias pela movimentação 

de pessoas entre as aldeias e para as cidades vizinhas, o hábito de manter as 

crianças sem roupa no inverno, os banhos de rio no inverno, a exposição 

frequente á chuva e frio e a todo tipo de fumaça, a falta de conhecimento das 

mães sobre os cuidados a serem tomados para evitar complicações da IRA, 

assim como diagnóstico e tratamento tardio das pneumonias.     

Os principais sintomas das IRA incluem febre, tosse, dificuldade respiratória 

(batimento de asa do nariz, tiragem intercostal e cianose), coriza, obstrução 

nasal, dor de garganta e dor de ouvido, mas em crianças apresenta sinais e 

sintomas bem característicos, que podem se tornar graves, pois comprometem 

a função respiratória, que por sua vez diminui a ventilação alveolar, levando a 

hipoxemia, acidose respiratória ocasionando a insuficiência respiratória.   

A prevenção das IRA relaciona-se com a promoção da saúde integral da 

criança, combatendo e evitando os fatores de risco como a desnutrição, a 

prematuridade, o tabagismo passivo, promovendo o aleitamento materno, a 

vacinação e a melhoria das condições de vida da população. Estudos de 
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mortalidade e morbidade hospitalar mostram que muitas crianças com menos 

de cinco anos que falecem devido a IRA não tem contato com o sistema de 

saúde ou só tive contato quando o caso já estava agravado. Pesquisas 

realizadas na comunidade mostram que muitos pais não utilizam os sinais de 

alarme precoce como um critério para definir a necessidade de levar a criança 

a um serviço de saúde e por isso, associado a uma alta incidência de casos 

graves, inclusive, há uma elevada ocorrência de mortes por essa causa.   

A evolução muitas vezes é autolimitada dependendo do tipo de IRA, o 

tratamento é principalmente sintomático, com a administração de analgésicos e 

antitérmicos, adequada hidratação (água, mingau ou leite materno) e repouso 

relativo dependendo da idade. Em caso de obstrução nasal, a lavagem nasal 

com solução fisiológica ou hipertônica está indicada. O uso de mucoliticos, 

antitussígenos e vasoconstritores nasais não são indicados. Ademais do 

tratamento mencionado, não devemos esquecer o mais importante, que dever 

da EMSI, ensinar-lhe a medicina tradicional.  

Os antibióticos também são necessários, em caso de infecção bacteriana 

sendo a primeira escolha a: 

Amoxicilina 50 mg/kg/dia de 12/12 horas durante 7 dias, ou  

Penicilina G Procaína 50 000 UI IM de 12/12 horas por 7 dias, ou 

Penicilina Benzantina 50 000 UI IM em dose única*. 

Amoxicilina + Clavulanato de potássio 50 mg/ kg/ dia 12/12 horas por 7 dias ou 

Eritromicina 50 mg/kg/dia de 6/6 horas por 7 dias **, e outras drogas podem ser 

utilizadas, como a Azitromicina de 10mg/kg/dia, uma vez ao dia por 3 dias, as 

Cefalosporinas também podem ser indicadas. A duração do tratamento pode 

variar dependendo da infecção, e recomenda-se no caso da pneumonia 7 dias 

de tratamento, nas otites 8 e na amigdalite 10 dias de tratamento.   

A tosse é presente em quase todas essas patologias, mas nem sempre requer 

tratamento. Deve-se evitar o uso de antitussígenos. Em casos de IRA de 

etiologia viral o uso de Ácido Acetil Salicílico (AAS) em crianças pode se tornar 

fatal devido a sua relação direita com a Síndrome de Reye, é preferível utilizar 

analgésicos e antitérmicos como o paracetamol e a dipirona e antinflamatorios 

como o ibuprofeno.   

Medicação e doses indicadas:  

Paracetamol: 1gota /kg/dose de 6/6 horas se necessário.  

Dipirona: 1 gota/2 kg/dose de 6/6 horas se necessário.    

- Ibuprofeno: 2 gotas /kg/dose de 8/8 horas se necessário (Só deve ser usado 

em crianças maiores de 6 meses). 
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Os anti-histamínicos não têm benefício comprovado para os quadros de 

infecção de vias aéreas, só devem ser indicados em crianças com história de 

rinites alérgicas. O mesmo ocorre para os broncodilatadores, prescrito se a 

criança apresenta tosse com história de asma. É Importante explicar para as 

mães que a tosse é um mecanismo de defensa do organismo e que por isso 

não devemos sedá-las com antitussígenos.   

É muito importante aprender a reconhecer os sinais de alerta que possam 

apresentar as crianças com IRA, entre eles encontram-se: 

 Tiragem intercostal, 

 Batimentos de asas nasais, 

 Gemência, 

 Balanço toracoabdominal e retração xifoidea, 

 Toxemia, 

 Cianose, 

 Hipoxemia, 

 Apneia, 

 Dificuldade de alimentar, 

 Vômitos, 

 Desidratação. 

Podem apresentar também alterações do sensório como sonolência, confusão 

mental e irritabilidade. Instabilidade hemodinâmica com o pulsos finos, 

perfusão lenta e taquicardia.   

 Nos últimos anos tem sido de muita preocupação a diminuição na velocidade 

da redução da mortalidade infantil. A Organização Pan-americana da Saúde 

(OPAS), Organização Mundial da Saúde (OMS) e Fundo das Nações Unidas 

para a Infância (UNICEF) tomaram a estratégia denominada Atenção Integrada 

ás Doenças Prevalentes na Infância-AIDPI, estratégia adotada pelo Ministério 

da Saúde e pela Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) de no Brasil, 

como tentativa de promover uma rápida e significativa redução da morbidade e 

mortalidade em menores de 5 anos. As ações de controle da IRA fazem parte 

dessa estratégia e tem como objetivos principais: reduzir a mortalidade por 

pneumonia nas crianças menores de cinco anos, reduzir o uso inadequado de 

antibióticos e outros medicamentos no tratamento da IRA em crianças, reduzir 

as complicações das infecções respiratórias agudas nas vias respiratórias 
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inferiores (pneumonia, Bronquiolite) através do diagnóstico precoce e 

tratamento eficaz dos casos, reduzir a gravidade dos quadros de IRA e evitar 

complicações como surdez e meningites subsequentes à otite média e febre 

reumática e glomérulonefrite difusa aguda ligada ao Estreptococcos.  

Assim como o fortalecimento da promoção da saúde, da criação de vínculo 

entre equipe e família, da corresponsabilidade e de ações preventivas na 

infância.  

O município de Benjamin Constant, está situado no interior do estado do 

Amazonas, região norte do país, limitado com Perú. Localiza-se na Microrregião do 

Alto Solimões, Mesorregião do Sudoeste Amazonense, (Figura 1). Sua área é de 

8 793,429 km², e sua população de 40.417 habitantes, de acordo com dados do 

IBGE em 2016. No município, a maioria são civilizados misturado com 

estrangeiro peruano e colombiano, alguns são indígenas alocado no município, 

sendo o município com maior predominância de civilizado por colonização 

desta.  

O DSEI Alto Solimões, com sede no município de Tabatinga também atende os 
municípios de Benjamin Constant, São Paulo de Olivença, Amaturá, Santo 
Antônio do Içá e Tonantins, tem um total de 12 Polos Bases e cada um conta 
com uma equipe multidisciplinar (EMSI) composta por médico, odontólogo, 
psicólogo e enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes indígenas de saúde 
e de saneamento que são os responsáveis pelo atendimento da população das 
aldeias da área de abrangência de seu respectivo polo-base. O Polo Base 
Filadélfia (Figura 3 e 4) localizado na comunidade Filadélfia em margens do Rio 
Alto Solimões (Figura 5) conta com 21 comunidades, a principal etnia é 
TIKUNA, KOKAMA, encontramos também famílias com as etnias Marubu e 
Matíns. O clima é tropical chuvoso e úmido, com florestas de terra firme, a 
temperatura média oscila entre os 30 e 36 graus e existe uma pluviosidade 
significativa ao longo do ano. No tempo de seca dificulta o deslocamento da 
comunidade por qual utilizar-se canoas, voadeira que são principais transporte 
utilizado.  Nossa área de estudo é a comunidade Filadélfia (Figura 6) e têm 
uma população de 1257 habitantes sendo em sua maioria da etnia Tikuna e 
Kocama, é uma população evangélica e fazem festas evangélicas uma vez ao 
ano, e dança cultural da comunidade, e sua bebida tradicional como pajuarú, 
caixuma de milho, assado de peixe da região durante 1 dia. A atividade 
agrícola fundamental é a produção de farinha, mas também se dedicam á 
pesca e caça. As famílias têm pequenos pedaços de terra (Roça) onde plantam 
alguns alimentos como a mandioca, bananas e abacaxi. Contam com 
abastecimento de agua do rio e as necessidades fisiológicas em privada feita 
de fosso, existe acúmulo de lixo ao redor das casas, já que não existe um 
espaço para sua destinação adequada em alguns caso. Também em alguns 
casos encontramos grande quantidade de animais domésticos como cachorros 
e gatos, os quais são transmissores de importantes doenças para a população.    

Na comunidade Filadélfia onde se realiza o estudo a língua falado é da etnia 
tikuna, esta língua representa uma marca de sua identidade cultural, mas com 
o contato com os missionários e com a proximidade do município, o português 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_do_Alto_Solim%C3%B5es
https://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_do_Alto_Solim%C3%B5es
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Sudoeste_Amazonense
https://pt.wikipedia.org/wiki/Quil%C3%B3metro_quadrado
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domina como língua nacional e bem falada em maioria da área. A população é 
caracterizada por ter grande quantidade de crianças já que em meio às 
mulheres possuem de 3 a 9 filhos durante sua vida. Muitos dos filhos mais 
novos dependem do cuidado dos irmãos mais velhos, levam dificuldades de 
emprego e dependem dos pais enquanto os pais procuram alimento. Os 
conhecimentos sobre as doenças e outros agravos são insuficientes, porém as 
equipes de saúde do Polo Base tem feito um bom trabalho de prevenção e 
promoção de saúde, mas os pais não sabem reconhecer quando a criança está 
doente, ou pensam que a sintomatologia presente é normal. Podemos observar 
que só procuram o posto quando a criança está gravemente doente ou em 
situação pior. Os cuidados que oferecem as crianças são muito deficientes e 
apesar de estar doentes continuam com sua rotina diária normal (Figura 7), a 
população também conta com escola e professores com vasta experiência.   

As Infecções Respiratórias Agudas são também um problema significativo em 

toda a área do Rio Solimões, por ser a primeira causa de morte em área 

indígenas sendo os extremos etários os mais suscetíveis: crianças abaixo de 2 

anos e adultos acima de 50. Assim como a presença de algum grau de 

desnutrição subjacente sendo frequente se torna um fator agravante na maioria 

dos casos.   

Em nossa área a alta incidência de Infecções Respiratórias Agudas tem sido 

um grande problema de saúde através dos tempos. Sendo o motivo de 

consulta mais frequente da população, incrementando também o número de 

resgates ou encaminhamentos até os serviços especializados, assim como um 

gasto maior de recursos financeiros e logísticos, como medicamentos e 

combustível.  

Como o nosso estudo está mais focado na comunidade Filadélfia com os 

dados do polo base de Filadélfia, que no último ano as Infecções Respiratórias 

Agudas não tem influído na mortalidade da área, esta sim apresenta uma alta 

incidência dessas doenças, segundo dados estadísticos do PBF desde no 

começo do ano de 2016 a junho de 2017 se constataram 655 casos de IRA 

representando um 43,8% do total das doenças e mais ou menos de 62% foram 

em crianças menores de 0 - 10 anos. Outros problemas de saúde são as 

doenças parasitárias, doenças diarreicas agudas e reumáticas. Podemos dizer 

que na região do Alto Rio Solimões as IRA continuam sendo a primeira causa 

de morte em crianças menores de 0 – 10 anos. Desta forma, a partir do 

exposto neste trabalho é que nos motivamos a fazer este tipo de estudo na 

área do Polo Base Filadélfia do Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) Alto 

Rio Solimões, com a aplicação de conhecimentos sobre as Infecções 

Respiratórias Agudas na população, trabalhamos com uma melhor qualidade 

de vida da população indígena, diminuíram os motivos de consulta para esta 

causa, diminuíram os encaminhamentos para longa distância, ajudaremos na 

economia dos recursos financeiros e logísticos ao estado e, além disso, 

estaremos contribuindo na redução da mortalidade tanto infantil como geral da 

população. 
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OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Implantar uma atenção integral humanizada com a estratégia de intervenção 
educativa para melhorar os conhecimentos sobre Infecções Respiratórias 
Agudas nos pais das crianças menores de 0-10 anos da comunidade de 
Filadélfia, Polo Base Filadélfia, DSEI Alto Rio Solimões município de Benjamin 
Constant – Amazonas Brasil no período de Outubro 2016 a Maio 2017.  

Contribuir para o fortalecimento da Atenção Básica na Saúde em relação à IRA 
em crianças de 0 a 10 anos; identificar os principais fatores causadores da IRA 
em crianças de 0 a 10 anos; apontar os principais sinais sintomas 
característicos da IRA; ressaltar a assistência humanizada da EMSI em relação 
a IRA. 

 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Ampliar o conhecimento sobre Infecções Respiratórias Agudas nos pais 
das crianças menores de 0-10 anos da população de Filadélfia;    

 Estimular a promoção e prevenção de saúde da comunidade de 
Filadélfia em relação às Infecções Respiratórias Agudas;   

 Melhorar a qualidade de vida em relação á saúde da população de 
Filadélfia 

 Colocar em pratica o cuidado de evitar as reinfecções respiratórias 
agudas em crianças menores de 0-10 anos da comunidade Filadélfia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 

MÉTODOLOGIA 

 

Se realizará um projeto de atenção integral com a intervenção educativa em 
saúde para melhorar os conhecimentos sobre as Infecções Respiratórias 
Agudas nos pais das crianças menores de 0-10 anos da comunidade de 
Filadélfia, Polo Base Filadélfia, DSEI Alto Rio Solimões no período de outubro 
2016 a Maio 2017. 

O cenário de ação será no centro comunitário da mesma comunidade de 
Filadélfia, visando que os participantes possam se sentir à vontade e animados 
com as atividades a serem realizadas. 

A pesquisa caracteriza-se por um processo de envolvimento da comunidade, 
onde o público terá um papel ativo na troca de ideias e análise de aspectos 
importantes sobre Infecções Respiratórias Agudas. Também participaram da 
intervenção todos os profissionais de saúde que atuam no Polo Base, como 
médico, enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde 
e líderes comunitários e algum represente de FUNAI que contribuíram com sua 
ideia.  

Para o desenvolvimento do plano de atenção integral com a intervenção foi 
realizado inicialmente um Diagnóstico Situacional do território. Consultou-se a 
base de dados do DSEI, e os dados fornecidos pelos agentes comunitários de 
saúde, para construção do referencial teórico, revisão bibliográfica na biblioteca 
da FUNAI do município e biblioteca virtual de aprendizagem como teses, 
artigos revistas e pelo Google. 

O projeto será feito em 3 etapas: Primeira etapa Diagnóstica, onde se 
procederá a coleta de dados, revisão bibliográfica e análises documentais 
sobre as Infecções Respiratórias Agudas, sua repercussão a nível nacional e 
internacional, assim como os resultados de outras investigações similares. 
Além de realizar um intercâmbio com os pais para a identificação do nível de 
conhecimento que possuem sobre as doenças respiratórias e como contribuir 
para diminuir ou prevenir as mesmas. Segunda etapa Intervenção, se 
programaram atividades de educativas em saúde, palestras, reuniões, se 
aplicaram técnicas afetivo-participativas: ideias analisada em grupo. Terceira 
etapa Avaliação, depois de aplicada as atividades na etapa de intervenção 
educativa, se realizará uma avaliação qualitativa mediante o intercâmbio direito 
com os pais das crianças de 0- 10 anos, com o objetivo de avaliar os 
conhecimentos adquiridos pelas pessoas participantes da investigação. Cada 
etapa estará centrada no conhecimento das infecções respiratórias agudas, 
unindo a interação direta dos participantes, expondo suas formas de cuidado 
com as crianças, suas formas de reconhecer quando a criança está doente, e 
possíveis tratamentos administrados, sendo sua participação de extrema 
importância no resultado dos objetivos desse trabalho. 
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3.1 Universo:   

O universo estará constituído pelos pais das crianças menores de 0- 10 anos 
da comunidade de Filadélfia, sendo a sua vez a mostra do projeto. Para esta 
investigação se levaram em conta os seguintes critérios:   

3.2 Critérios de inclusão: todos os pais das crianças com idade entre 0 e 10 
anos da comunidade de Filadélfia.    

3.3 Critérios de exclusão:   

- Pessoas que não aceitem formar parte da investigação.   

- Pessoas que presentem alguma doença ou condição que impossibilite sua 
participação.    

3.4 Cenário de intervenção: O cenário de intervenção será na quadra 
esportiva centro da comunidade Filadélfia.    

Os pacientes serão orientados sobre a proposta do Projeto e como este será 
desenvolvido, a fim de serem sensibilizados para a importância do mesmo e 
motivados a participar. Ao final, será promovido um momento de discussão 
para o levantamento de possíveis dúvidas dos pacientes. 

3.5 RECURSOS:  

3.5.1 Recursos materiais:   

- Infraestrutura: Quadra esportiva no centro da comunidade de Filadélfia.   

3.5.2. Principais recursos humanos: pessoas em estudo, um médico geral, 
um enfermeiro(a), dois técnicos de enfermagem, e um agente comunitário e um 

agente da FUNAI. 

 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS DA INTERVENÇÃO 

 

O Plano de Atenção Humanizada com intervenção foi realizado baseado na 
alta incidência das infecções respiratórias agudas principalmente nas idades de 
0-10 anos e o desconhecimento da população sobre as doenças, 
sintomatologia, formas de transmissão, e fundamentalmente medidas de 
prevenção para evitar recorrências. Com a implementação do Plano de 
intervenção esperamos desenvolver ações educativas para melhorar os 
conhecimentos dos pais das crianças entre 0-10 anos da comunidade de 
Filadélfia sobre o que são as infecções respiratórias agudas, seus fatores de 
risco, causas, sintomatologia, a conduta a seguir e sobre tudo aprender sobre a 
prevenção das doenças, o que os pais devem fazer na comunidade para 
manter seus filhos longe de uma infecção respiratória, e orientar os cuidados a 
serem tomados desde o nascimento da criança até que a mesma possa 
entender o problema e se cuidar por si mesma. É importante que eles 
aprendam muito bem os sinais de perigo na criança, aqueles que demostram 
que a criança esta gravemente doente e que o tratamento não deve ser feito 
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em casa e sim em uma instituição de saúde, através dos cuidados de um 
profissional da saúde, já que uns dos problemas encontrados nas comunidades  
é esse,  a família acha que seu filho está doente levemente e que vai passar, 
mas com o tempo o filho apresenta quadro grave da infecção e então é quando 
procuram o agente de saúde e ativam a equipe de saúde da área ou ao DSEI, 
terminando em um encaminhamento para a cidade por diagnóstico tardio do 
problema.    

Depois de realizar este projeto de intervenção estruturada por um plano de 
ação com o objetivo de aumentar os conhecimento sobre as IRA nos pais das 
crianças entre 0-10 anos da comunidade de Filadélfia, os resultados a serem 
alcançados é que os pais aprendam a reconhecer a sintomatologia das IRA em 
etapas iniciais da doença e os fatores de riscos nos quais devam trabalhar, 
desta forma ajudaria a diminuir a incidência dessas doenças respiratórias, 
assim como visitar as EMSI, uma vez que reconheçam a sintomatologia 
respiratória ajudando a controlar com sucesso as doenças e evitar suas 
complicações, possuindo uma melhor qualidade de vida dessa população 
indígena, uma vez adquirido os conhecimentos aumentarão os cuidados com 
as crianças, combatendo os fatores de risco que possam aumentar a 
probabilidade delas adoecerem. Com a implementação desse trabalho onde 
devem estar presentes também os técnicos e agentes indígenas de saúde e 
demais lideranças da comunidade com maior atenção aplicada, tentaremos 
aumentar a preparação profissional dos mesmos em relação ao tema e por 
consequência aumentarão também a vigilância dessas pessoas com as 
crianças da comunidade, já que a saúde e bem-estar dos moradores é uma 
tarefa de todos. Outro resultado positivo com esta investigação seria a 
diminuição das consultas por esta causa já que conhecendo muito bem os 
cuidados a serem tomados com as crianças e combatendo os fatores de risco, 
as crianças devem adoecer menos. Também deve existir uma diminuição 
significativa dos encaminhamentos para longas distâncias, já que a instituição 
de saúde mais perto das comunidades fica em município de Benjamin 
Constant, à uma aproximadamente 20 minutos em moto taxi ou 15 minutos em 
voadeira  de navegação pelo rio, as quais diminui o uso da voadeira quando o 
rio esta seco, se utiliza mais a estrada e, dessa forma estamos ajudando na 
economia dos recursos financeiros e logísticos ao estado e, além disso, 
estaremos contribuindo na melhoria da qualidade de vida da população e 
redução da mortalidade  infantil. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nosso objetivo principal é traçar estratégias de intervenção para trabalhar com 

todos os pais das crianças menores de 0 -10 anos da comunidade Filadélfia e 

levar até eles os conhecimentos necessários sobre as Infecções Respiratórias 

Agudas, como agravo fundamental que os atinge. Melhorando os 

conhecimentos sobre a transmissão, os fatores de risco, a sintomatologia 

presente nas crianças e sua prevenção. É importante que os pais tenham 

conhecimento sobre doenças e a reconhecer quando seus filhos encontram-se 

doentes e quando precisam ser avaliados pelo profissional de saúde e o mais 

importante as ações a serem tomadas para evitar que seus filhos fiquem 

doentes. Desta forma diminuirão os motivos de consulta por essa causa, os 

encaminhamentos de longa distância e melhorará a qualidade de vida da 

população que vivem a distância.    

O desenvolvimento desse trabalho terão algumas fragilidades, iremos trabalhar 

com uma amostra muito pequena, devido ao fator tempo, a longa distância 

entre as comunidades e aos problemas logísticos que apresentamos 

anteriormente, neste trabalho de intervenção só será desenvolvido em uma 

comunidade, neste contexto precisa-se de uma implantação do projeto com 

maior quantidade de pacientes de toda a área de abrangência, as atividades só 

serão desenvolvidas uma vez por semana o que implicaria talvez em pouca 

sistematicidade de estudo para os participantes. Para desenvolver o mesmo 

contamos com várias fortalezas, presença de uma equipe liderada por um 

médico geral integral e pessoas capacitadas e treinadas na atenção primaria e 

trabalho com a saúde indígena. A presença de membros da equipe que falam a 

língua dos participantes a qual favorece a comunicação, contamos também 

com meios audiovisuais simples e documentos impressos que possibilitam o 

maior entendimento e compressão dos participantes.    

Os resultados apontarão para a necessidade de implementar esse plano de 

atenção integral com a intervenção em todas as áreas do Alto Rio Solimões. 
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8- ANEXOS: 

8.1 Projeto sessão   

8.1.1 Sessão n º 1 Tópico: Apresentação   

8.1.1.1 Objetivos:             

1. Apresentar o assunto;  

2. Enquadrando teórica e metodologicamente a tarefa, criando um clima 
favorável para a reflexão e avaliação;  

3. Identificar as expectativas dos membros do grupo com a pesquisa 
proposta;              

4. 4- Explorar o nível de conhecimento geral sobre Infecções Respiratórias 
Agudas (IRA). 

8.1.2 Sessão nº 2 Tópico: O que são as Infecções Respiratórias Agudas e 
magnitude do problema na sociedade?   

8.1.2.1 Objetivos:    

1. Explicar algumas generalidades sobre a IRA; 

2. Introduzir conceito da IRA e os fatores de risco mais comuns para o seu 
desenvolvimento. 

Modalidade: Conferência.  

Conceito de Infecções Respiratórias Agudas, dados pelo pesquisador, que 
atendem os objetivos da sessão.  

http://pmi.salta.gov.ar/CampanaI2013/contenidos/aiepi1-1-3.pdf
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8.1.3. Sessão nº 3 Tópico: Causa das Infecções Respiratórias Agudas, 
patologias mais comuns e quadro clinico.    

8.1.3.1 Objetivos:   

1- Identificar o nível de conhecimento possuído pelos pacientes;  

2- Fornecer informações ao grupo sobre a causa da IRA;  

3- Discutir as patologias mais comuns segundo a sintomatologia.   

Modalidade: Ampliar os conhecimentos dos participantes, através da análise 
dos dados obtido pelo pesquisador. Material: quadro, lápis e caderno.  
Duração: 1 hora.    

8.1.4 Sessão n º4 Tópico: O conhecimento sobre tratamento das IRA e 
medidas de prevenção.   

8.1.4.1 Objetivos: 

1- Identificar o nível de conhecimento possuído pelos pacientes sobre o uso de 
medicamentos e a responsabilidade no tratamento; 

2- Determinar a extensão para programar este conhecimento das intervenções; 
3- Ampliar as medidas de prevenção; 

4- Promover um comportamento responsável na saúde da criança. 

 

 

 

Modalidade: Conferência. Ampliar os conhecimentos dos participantes, 
através da transmissão de informação e análise dos dados obtidos pelo 
pesquisador.             Materiais: Datashow, lápis e folhas de papel.   Duração: 1 
hora.   

8.1.5 Sessão n º 5 (sessão de encerramento) 

8.1.5.1 Objetivos:    

1- Avaliar os grupos e o cumprimento dos objetivos das sessões e pesquisas 
em geral;   

2- Realizar um resumo do conteúdo abordado sobre Infecções Respiratórias 
Agudas;    

3- Avaliar os momentos mais significativos das fases, referentes às 
experiências e influência individual e social;   

4- Identificar os membros do grupo com o conhecimento e as habilidades que 
podem tornar-se promotores de saúde. 
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8.2 Figuras: 

 

Figura 1: Município de Benjamim Constant. 

 

 

 

Figura 2: EMSI Polo Base Filadélfia 
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Figura 3: Área do Polo Base Filadélfia 

 

 

Figura 4: Polo Fase Filadélfia 
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Figura 5: Rio Solimões 

 

 

 

 

 

Figura 6: Comunidade Filadélfia 
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Figura 7: Rotina diária das mães na comunidade  

  


